
Varje kurstillfälle är fristående
Tid: 10.00 - 17.00
Avgift: 1500 kr/delkurs. Material ingår. 

Bildterapi Centrum

Välkommen till höstens och vårens grupper i intuitivt
måleri med inspiration från chakrasystemet. 
Varje kurstillfälle är fristående och kan väljas i valfri 
ordning utifrån behov och möjlighet. 

Chakrasystemet kan ses som sju olika faser i fysisk, psykisk
och andlig utveckling där målet är balans. Kroppen är en
viktig del av denna kreativa process och förmedlar sinnes-
upplevelser och intuitiva budskap. 
I bildgrupperna bildar faserna sju symboliska teman. 
Du ges möjlighet att utforska rötter, relationer, självbild,
känslor, blockeringar, resurser, intuition och inre visdom via
respektive chakra, meditation och bildskapande. 

Inspiration och energi via kroppen gör det lätt att måla i ett
fritt flöde utan krav på prestation. I bildprocessen läggs
fokus på det du behöver och vill förändra. Samtalen kring
bildernas uttryck ger insikter och frigör livskraft.

Du behöver inte kunna måla, det räcker med viljan att
utvecklas. Högst sex deltagare i varje grupp för att tillgo-
dose individuella behov. Anmäl dig i god tid!
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ANMÄLAN & INFORMATION
Ring eller sänd e-post. Ange ditt namn, adress och mobil. 
Bekräfta din anmälan genom att inom två veckor betala kursavgiften till 
PG 431 02 00-3. Anmälan är bindande.

Priset gäller privatpersoner, för mindre företag tillkommer moms. 

SoulPainting® är ett registrerat varumärke för bildarbete i grupp baserat på 

bildterapeutisk metodik, meditation och visualisering av inre bilder. 

Metoden är avsedd för personlig utveckling, inspiration, vägledning, friskvård mm. 

Höst 2010 - Vår 2011

SoulPainting ®

Luntmakargatan 67, Stockholm

Kurser 2010

Rotchakrat, tema: Ursprung, familjen.
Lördag 18 september.

Bukchakrat, tema: Relationer, livskraft.
Lördag 23 oktober.  

Solar Plexus, tema: Självbild, självkänsla.
Lördag 27 november.

Kurser 2011

Hjärtchakrat, tema: Medkänsla, förlåtelse.  
Lördag 12 februari.

Halschakrat, tema: Kreativitet, sanning.
Lördag 12 mars.

Pannchakrat, tema: Intuition, inspiration.
Lördag 16 april. 

Kronchakrat, tema:  Medvetenhet, visdom.
Lördag 21 maj.

Anette Faringer
08-759 09 80 
070-516 03 27
anette@bildterapeut.se

Bildterapi Centrum
Luntmakargatan 67
113 51 Stockholm
www.soulpainting.se
www.bildterapicentrum.se

Själens bilder för vägledning och utveckling 


